04 กุมภาพันธ์ 2564
ราคาปรับตัวลดลงโดยลดระดับสูงสุดลงและสร้ างระดับ
ตําสุดใหม่ จากวันก่ อนหน้ า ซึงหากราคาไม่ สามารถผ่ านแนวต้ าน 1,8351,844 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ ได้ อาจทําให้ ราคามีแนวโน้ มปรั บตัวลงทดสอบ
แนวรับโซน 1,805-1,800 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ แต่ หากยืนได้ จะเกิดแรงซือ2
ดันราคาขึน2 อีกครัง2

1,800

1,787

1,765

1,844

1,860

1,875

ทีมา : Aspen

สรุป แม้ วา่ รัฐบาลของ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ แสดงออกชัดเจนถึงการสนับสนุนไต้ หวันที$กําลังเผชิญหน้ ากับการกดดันทางทหารจากจีน แต่ นายเน็ด ไพรซ์
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื$อมวลชนที$ทําเนียบขาวว่า รัฐบาลสหรัฐภายใต้ การนําของ ปธน.ไบเดน ยังคงสนับสนุน
"นโยบายจีนเดียว" ท่าทีดงั กล่าว อาจเป็ นการส่งสัญญาณปรั บเปลี$ยนนโยบายต่างประเทศ ของปธน.ไบเดน หลังจากที$รัฐบาลชุดก่อนของอดีตปธน.โดนัลด์
ทรัมป์ แสดงจุดยืนที$แข็งกร้ าวและมีการเผชิญหน้ ากับจีน ซึง$ รวมถึงกรณี สงครามการค้ า, เทคโนโลยี, ฮ่องกงและไต้ หวัน, ปั ญหาสิทธิมนุษยชน และการแผ่
อิทธิพลในทะเลจีนใต้ แนวโน้ มความตึงเครี ยดระหว่างสหรัฐกับจีนที$ลดลง ส่งผลให้ สินทรัพย์ปลอดภัย อย่างเช่นทองคํา ถูกลดความน่าสนใจลง แนะนํานักลงทุน
เก็งกําไรระยะสันจากการแกว่
:
งตัว หากราคาทดสอบบริ เวณแนวต้ าน 1,835-1,844 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ ไม่สามารถยืนเหนือได้ อาจเห็นการอ่อนตัวลงทดสอบแนว
รับ ทังนี
: : ประเมินแนวรับไว้ ที$ 1,805-1,800 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์

ตารางที 1 สรุ ปภาวะตลาดภาคเย็น
4/02/2564 16:33 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,833.60

1,815.15

-18.45

-1.01

Spot Silver ($)

26.87

26.48

-0.39

-1.45

เงินบาท (฿/$)

29.99

30.05

0.06

0.20

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

26,150

25,850

-300.00

-1.15

นํา8 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

58.46

58.71

0.25

0.43

นํา8 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

91.10

91.44

0.34

0.38

เงินยูโร (€/$)

1.2032

1.1988

-0.0044

-0.3700

ทีมา : Aspen

• (+) "ไบเดน" ต่ อสายตรง "มอร์ ริสัน" หารือประเด็นรับมือจีน-เหตุรัฐประหารในเมียนมา ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นําสหรัฐได้ พูดคุยทางโทรศัพท์
กับนายสก็อต มอร์ ริสนั นายกรัฐมนตรี ออสเตรเลีย เพื$อหาทางร่ วมรับมือประเด็นปั ญหาต่างๆ ทังในระดั
:
บโลกและในภูมิภาค รวมไปถึงการดําเนินนโยบาย
กับจีนด้ วย ทําเนียบขาวได้ ออกแถลงการณ์เมื$อวานนี :ว่า นายไบเดนและนายมอร์ ริสนั หารื อกันเรื$ องการแก้ ไขสถานการณ์โควิด-19 ระบาด, การรับมือกับ
การเปลี$ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่ วมมือกันเพื$อกดดันกองทัพเมียนมาที$ก่อรัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพลเรื อน เมื$อวันจันทร์ ที$ผ่านมา กองทัพ
เมียนมาได้ เข้ ายึดอํานาจรั ฐบาล พร้ อมประกาศภาวะฉุกเฉินทัว$ ประเทศเป็ นเวลา 1 ปี และได้ ควบคุมตัวนางออง ซาน ซูจี ที$ปรึ กษาแห่งรัฐ และนายวิน
มินต์ ประธานาธิบดีเมียนมา
• (+) สหรั ฐยืนยันสนั บ สนุ นนโยบายจีนเดียว แม้ แสดงท่ าทีเ ป็ นมิตรกั บไต้ หวัน นายเน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรั ฐกล่าวใน
ระหว่างการแถลงข่าวต่อสื$อมวลชนที$ทําเนียบขาวว่า รั ฐบาลสหรั ฐภายใต้ การนําของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ยังคงสนับสนุน "นโยบายจีนเดียว" เมื$อ
ผู้สื$อข่าวถามว่า คณะบริ หารของปธน.ไบเดนยังคงสนับสนุนนโยบายจีนเดียวต่อไปหรื อไม่ นายเน็ดกล่าวว่า "นโยบายของเราไม่เปลี$ยนแปลง และยังไม่
เคยเปลี$ยนแปลง แน่นอนว่า เรายังคงสนับสนุนนโยบายจีนเดียว" คํายืนยันดังกล่าวมีขึน: หลังจากรั ฐบาลของปธน.ไบเดนได้ แ สดงออกชัดเจนถึงการ
สนับสนุนไต้ หวันที$กําลังเผชิญหน้ ากับการกดดันทางทหารจากจีน นอกจากนี : ตัวแทนของไต้ หวันในสหรัฐยังได้ เข้ าร่ วมพิธีสาบานตนของปธน.ไบเดนเมื$อ
วันที$ 20 ม.ค.หลังจากได้ รับเชิญอย่างเป็ นทางการเป็ นครัง: แรกนับตังแต่
: สหรัฐเปลี$ยนการรับรองทางการทูตจากไต้ หวันไปเป็ นจีนในปี 2522
• (-) EU เล็งใช้ วัคซีนโควิดจากจีน-รั สเซีย แก้ ปัญหาวัคซีนขาดแคลนในยุโรป สํานักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า สหภาพยุโรป (EU) อาจอนุมตั ิให้ ใช้
วัคซีนต้ านโรคโควิด-19 ของบริ ษัทจีนและรัสเซีย โดยนางเออร์ ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ได้ แจ้ งต่อที$ประชุม EU เมื$อวัน
อังคาร (2 ก.พ.) ว่า ผู้ผลิตวัคซีนจากจีนและรัสเซีย อาจได้ รับการอนุมตั ิให้ จําหน่ายวัคซีนต้ านโรคโควิด-19 ในยุโรปได้ โดยมีเงื$อนไขเช่นเดียวกันกับบริ ษัท
ผลิตวัคซีนอื$นๆซึง$ ต้ องยินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลทังหมด
:
ด้ านโฆษกของคณะกรรมาธิการได้ กล่าวว่า เงื$อนไขข้ อหนึ$งของ EU ในการสัง$ ซื :อวัคซีนโควิดก็คือ
จะต้ องสามารถผลิตวัคซีนนันใน
: EU ได้
• (-) เฟดชีเ2 ศรษฐกิจสหรั ฐอาจโตแซงหน้ าจีนปี นี 2 คาดจีดีพีขยายตัวสูงกว่ า 6% นายเจมส์ บุลลาร์ ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์
หลุยส์ได้ แสดงความเชื$อมั$นว่า เศรษฐกิจสหรั ฐจะขยายตัวแซงหน้ าเศรษฐกิจจีนในปี นี : โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรั ฐจะเริ$ มส่งสัญญาณการฟื :นตัวอย่าง
แข็งแกร่ งในเดือนเม.ย.นี : เมื$อประชาชนได้ รับการฉีดวัคซีนต้ านโรคโควิด-19 มากขึน: นายบุลลาร์ ดเปิ ดเผยกับผู้สื$อข่าวหลังขึน: กล่าวสุนทรพจน์ในการ
ประชุมซึง$ จัดโดย CFA Society ในรัฐเซนต์หลุยส์ว่า มีความเป็ นไปได้ ที$เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวสูงกว่า 6% ในปี นี : ซึง$ ทําให้ มีโอกาสที$จะแซงหน้ าจีน
อย่างไรก็ดี นายบุลลาร์ ดกล่าวว่า ความเสี$ยงที$อาจทําให้ เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญกับภาวะขาลงนัน: อาจมาจากการพบว่าวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพมากพอที$จะ
ต้ านไวรัสโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์
• (-) ดอลลาร์ รักษาแรงบวกขณะปอนด์ รอดูทศิ ทางจากประชุม BoE ดอลลาร์ อยู่ใกล้ ระดับแข็งแกร่ งที$สดุ ในรอบกว่า 2 เดือน เมื$อเทียบกับยูโรและเยน
ในวันนี : ขณะที$ทศั นะลบเกี$ยวกับแนวโน้ มเศรษฐกิจสหรัฐลดลงก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญเกี$ยวกับตลาดงาน ปอนด์ทรงตัว เมื$อเทียบกับดอลลาร์ และ
อยู่ใกล้ ระดับสูงสุดรอบ 8 เดือน เมื$อเทียบกับยูโร ก่อนการประชุมกําหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ที$จะเปิ ดเผยผลเกี$ยวกับความเป็ นไปได้
ของอัตราดอกเบี :ยติดลบ ความเชื$อมัน$ สําหรับดอลลาร์ ปรับตัวดีขึ :นเมื$อไม่นานมานี : ขณะที$ความคืบหน้ าในการฉีดวัคซีน, การดําเนินการของปธน.โจ ไบ
เดนของสหรัฐในการผ่านแผนกระตุ้นการคลังมากขึ :น และข้ อมูลเศรษฐกิจที$ดีขึ :น กดดันให้ นกั ลงทุนที$มีทศั นะลบต่อดอลลาร์ บางคนยุติการเทขาย ดอลลาร์
จะเผชิญบททดสอบอีกครัง: ในวันพรุ่ งนี :จากการเปิ ดเผยข้ อมูลการจ้ างงานนอกภาคเกษตร ซึง$ จะช่วยยืนยันว่า เศรษฐกิจสหรัฐได้ รับผลกระทบหรื อไม่จาก
การขยายตัวที$ร่วงลงในช่วงใกล้ สิน: ปี ที$ผ่านมา “การฟื :นตัวของดอลลาร์ ได้ รับแรงกระตุ้นจากการดีดตัวของผลตอบแทนพันธบัตรและการเพิ$มขึน: ของ
คาดการณ์ เงินเฟ้อ” นักวิเคราะห์กล่าว “นัน$ สนับสนุนดอลลาร์ ซึ$งขณะนีม: ีโอกาสมากขึน: ในการปรั บตัวขึน: เมื$อเทียบกับยูโร เนื$องจากดูเหมือนว่าการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซนช้ ากว่าสหรัฐ” เมื$อเทียบกับยูโร ดอลลาร์ อยู่ที$ 1.2035 ดอลลาร์ ใกล้ กบั ระดับสูงสุดรอบ 9 สัปดาห์ ปอนด์อยู่ที$ 1.3643
ดอลลาร์ ทรงตัวหลังการร่ วงลง 0.2% ในครัง: ก่อน ปอนด์อยู่ที$ 88.19 เพนซ์ต่อยูโร ใกล้ ระดับแข็งแกร่ งที$สุดนับตังแต่
: เดือนพ.ค.ปี ที$ผ่านมา ดอลลาร์ อยู่ที$
105.04 เยน ใกล้ ระดับสูงสุดนับตังแต่
: กลางเดือนพ.ย. คาดว่าข้ อมูลที$จะเปิ ดเผยในวันศุกร์ จะแสดงว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีการจ้ างงานเพิ$ม 50,000 ตําแหน่ง
ในเดือนม.ค. ซึง$ จะเป็ นการฟื น: ตัวขึ :นเล็กน้ อยจากการลดการจ้ างงาน 140,000 ตําแหน่งในเดือนก่อนหน้ า ขณะที$การพุ่งขึ :นของยอดผู้ติดโควิด-19 ยับยัง:
ทีมา : อินโฟเควสท์ , กรุ งเทพธุรกิจออนไลน์ , Bisnews, Bloomberg และ efinancethai
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ
วัน

เวลา ประเทศ

วันจันทร์ ที$ 1 ก.พ. 08.45 น.

รายการ

จีน

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื :อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin

51.5**

53.0

15.55 น. เยอรมนี

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื :อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

57.1**

57.0

16.00 น. ยุโรป

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื :อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

54.8**

54.7

16.30 น. อังกฤษ
21.45 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื :อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

54.1**

52.9

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื :อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

59.2**

59.1

22.00 น. สหรัฐฯ

ISM เปิ ดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.

58.7**

60.7

22.00 น. สหรัฐฯ

ข้ อมูลค่าใช้ จ่ายด้ านการก่อสร้ างเดือนธ.ค.

1.0%**

0.9%

การสํารวจความเชื$อมัน$ ทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP

51.9**

50.1

วันอังคารที$ 2 ก.พ. 22.00 น. สหรัฐฯ
วันพุธที$ 3 ก.พ.

08.45 น.

จีน

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื :อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin

52.0**

56.3

14.00 น.

ไทย

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครัง: ที$ 1/2564

0.50%**

0.50%

15.55 น. เยอรมนี

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื :อ (PMI) ภาคการบริ การเดือนม.ค.

46.7**

46.8

16.00 น. ยุโรป
16.30 น. อังกฤษ

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื :อ (PMI) ภาคการบริ การเดือนม.ค.

45.4**

45.0

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื :อ (PMI) ภาคการบริ การเดือนม.ค.

39.5**

38.8

20.15 น. สหรัฐฯ

ตัวเลขการจ้ างงานภาคเอกชนเดือนม.ค. จาก ADP

174K**

-123K

21.45 น. สหรัฐฯ
22.00 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื :อ (PMI) ภาคการบริ การเดือนม.ค.

58.3**

57.5

ISM เปิ ดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.

58.7**

57.2

22.30 น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนํ :ามันรายสัปดาห์

-1.0M**

-9.9M

มติอตั ราดอกเบี :ยนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

0.10%

0.10%

จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครัง: แรกรายสัปดาห์

850K

847K

20.30 น. สหรัฐฯ

ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเบื :องต้ น

-2.7%

4.6%

20.30 น. สหรัฐฯ
22.00 น. สหรัฐฯ

ประสิทธิภาพต้ นทุนแรงงานต่อหน่วยเบื :องต้ น

3.6%

-6.6%

ยอดสัง$ ซื :อภาคโรงงาน

0.7%

1.0%

20.30 น. สหรัฐฯ
20.30 น. สหรัฐฯ

รายได้ เฉลี$ยต่อชัว$ โมง

0.3%

0.8%

ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.

55K

-140K

20.30 น. สหรัฐฯ

อัตราการว่างงานเดือนม.ค.

6.7%

6.7%

วันพฤหัสบดีที$ 4 ก.พ. 19.00 น. อังกฤษ
20.30 น. สหรัฐฯ

วันศุกร์ ที$ 5 ก.พ.

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง2 ก่ อน

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

น้ อย

ประกาศแล้ ว, ** เป็ นตัวเลขจริ งที$มีการประกาศออกมา

*ที$มา Bisnews และ forexfactory.com ข้ อมูลวันที$ 29 มกราคม 2021 ซึง$ อาจมีการเปลี$ยนแปลงในภายหลังได้

